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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 .نعم

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمٍد وعلـى 
 آله وصحبه أجمعين.

 اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
رضـي – وقـال ابـن عمـر: : "باب ما جاء في منكـر  الدـدر-رحمه هللا تعالى– قال اإلمام المجدد

ا، ثـم أنفدـه فـي سـبيء ذهب ـ حـدٍ أ   مـءء: والذ  نفس ابن عمر بيده، لو كـان ححـدهم -نهماهللا ع
ــدر ــ من بالد ــى ق ــه حت ــه هللا من ــا قبل ــي ، هللا م ــم اســتدل بدــول النب : -صــلي هللا عليــه وســلم-ث

ـرِ  اإِليَمان» ِِ ِلِه َواْلَيـْوِم اخ س  ت ِبِه َور  ْيـرِِه َوَرـرِ هِ  ْ ِمنت ـوَ  ،َأْن ت ْ ِمَن ِباَّللهِ َوَمالِئَكِتِه َوك  َِ رواه  «ِباْلَدـَدِر 
 مسلم.
بــادة بــن ال ــامق أنــه قــال نبنــه: يــا بنــي إلنــك لــن تجــد  عــم اإليمــان حتــى تعلــم أن مــا وعــن ع  

صــلي هللا عليــه -أصــابك لــم يكــن ليخطاــك، ومــا أِطــصك لــم يكــن لي ــيبك، ســمعق رســول هللا 
ُه  الْ »يدـول:  -وسـلم َلـَ   َِ َل َمـا  ت ـْ  إلنه َأوه ُْ ت ـْ  فَ َدَلـَم َفَدـاَل َلـه : ا ُْ َ َقـاَل: ا ت ـ   ُْ َدـاَل: َربِ  َوَمـاَذا َأ

ـاَع    وَم السه ءِ  َرْيٍء َحتهى َتد  ِ  «َمَداِدقَر ك  ُه ـوَل  ُه  َعَلْيـِه َوَسـلهمَ -َيـا ب َنـيه إلنِ ـي َسـِمْعق  َرس   -َصـلهى 
 .« ِمنِ يَمْن َماَت َعَلى َغْيِر َهَذا َفَلْيَس »َيد ول : 

َلَ  هللا  »ححمد:  وفي رواي ٍ  َِ َل َما  ـاَعِ  ثم الَدَلَم،  تعالى إلن أوه ت ـْ  َفَجـَري ِفـي ِتْلـَك السه ُْ َقـاَل َلـه : ا
 .«ِبَما ه َو َكاِئٌن إلَلى َقْوِم الِدَياَم ِ 

ْيــرِِه َفَمــْن َلــْم ق ــْ ِمْن ِباْلَدــ»: -صــلي هللا عليــه وســلم-نبــن وهــ  قــال رســول هللا  وفــي روايــ ٍ  َِ َدِر 
ُه  ِبالنهارِ   .«َوَررِ ِه، َأْحَرَقه  

مـن  ، فدلق: في نفسي ريءٌ بي بن كعٍ  عن ابن الدقلمي قال: أتيق أ   (ننالس  )و (المسند)وفي 
ا ما قبلـه هللا منـك ذهب   حدٍ لعء هللا قذهبه من قلبي، فدال: لو أنفدق مثء أ   الددر، فحدثني بشيءٍ 

أن ما أصابك لم يكن ليخطاك، وما أِطصك لم يكن لي يبك، ولـو مـق  حتى ت من بالددر، وتعلم
، وحذيفـ  بـن اليمـان، و يـد على غير هذا لكنق من أهء النار، قال: فصتيق عبد هللا بـن مسـعودٍ 

صــحير رواه  حــدق ٌ  .-صــلي هللا عليــه وســلم-بــن ثابــق، فكلهــم حــدثني بمثــء ذلــك عــن النبــي 
 (.صحيحه) الحاُم في
 فيه مسائء:

 لى: بيان فرض اإليمان بالددر.احو 
 الثاني : بيان كيفي  اإليمان به.

 الثالث : إلحباط عمء من لم ق من به.
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 ا ن يجد  عم اإليمان حتى ق من به.الرابع . اإلِبار بصن أحد  
 الخامس : ذكر أول ما ِل  هللا.

 السادس : أنه جري بالمدادقر في تلك الساع  إللى قيام الساع .
 ممن لم ق من به. -صلي هللا عليه وسلم-ه السابع : براءت

 الثامن : عادة السلف في إل ال  الشبه  بس ال العلماء.
صـلي -التاسع : أن العلماء أجابوه بما قزيـء الشـبه ، وذلـك أنهـم نسـبوا الكـالم إللـى رسـول هللا 

 ".فدط -هللا عليه وسلم
ه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسول

 .أجمعين
اإليماا  بالدادر ركانن مان أركاا  اإليماا ،  "باب ما جاء في م نكر  الددر" :-رحمه هللا تعاالى– قال

لماا  -علياه الياالو والساالم–جاء في الحادث  فاي لالياحيحينغ وهير ماا فاي سارال جبربا  للنباي 
ــرِ  َأْن ت ــْ ِمَن ِبـاَّللهِ » سالله عان اإليماا ، قاال: ِِ ـِلِه َواْلَيـْوِم اخ س  ت ِبــِه َور  َوت ـْ ِمن  ِباْلَدــَدِر  ،َوَمالِئَكِتـِه َوك 

ْيــرِِه َوَرــرِ هِ  الاا ال ي ثاارمن بااه كمااا ساايلتي فااي ارحا ثاا  وا  ااار  ،فهااو ركاانن ماان أركااا  اإليمااا « َِ
 و و على   ا كافرن باهلل. ،الالحدة، فهو مخ ٌّ بركٍن من أركا  اإليما 

ر أو الطوائف عموًما فاي اإليماا  بالدادر ارفاا  ووساَّ، باي ن خلاإل الايا اإلساالم ابان اإليما  بالدد
ن ة وبين الفرق الُمنتسبة إلى الدبلة، فدال: و او وساَّن  تيمية في لالواسطيةغ حينما قار  بين أ   السُّ

يء اائفاةن وأ  ارمار ُأُناف، و ار  ،في باب الددر بين الددربة والجبربة، فالطرفاا  قدرباة ثنفاو  الدادر
ــ ِ أنهــم »ضااالة فاايهم حاادث ن ل اان فيااه ضااعف  ــِذِه اح مه ــو   َه ومااا ارسااف أنااه ثنتساا  إليااه  ،«َمج 

إلى العلم: كالمعتزلة ُهاالو المعتزلاة، والعلمااء مان السالف يدولاو : ناا رو م    اوائف ممن ثنتسبو 
ااموا مااا يعلااما إخا قااالأم هللا يعلاام  -جاا   وعااال–بااالعلم، فااث  أ بتااوه بعلاام هللا  قاماا   /لااإل: يعلاام، ُمي 

 نسلل هللا العافية. ،عليهم الُحجة، وإخا نفوه كفروا
 و م الجبربة. ،ارمر ليس بالسه ، ُيدابلهم ُهالو اإل بات

الطائفة ارولى الددربة ُثبالغو  وبغلو  في إ بات المشيئة للعباد والدادرو، وبنسابو  الفعا  إلياها ولا ا 
العباااد لاااه مشااايئة مساااتدلة عااان مشااايئة هللا  -جااا   وعاااال–لًداااا ماااا هللا سااامُّوا مجوًسااااا رنهااام أ بتاااوا ما

ي عالقااة لااه بفعاا  العباادا ر  مشاايئة العبااد مسااتدلة يفعاا  وبشاااء،  -ساابحانه وتعااالى–تعااالى،  هللا 
وأ  العباد يخلاف فعلاه،  ام بها ا الغلاو فاي إ باات الدادرو إلاى  ،-جا   وعاال–فهم أ بتوا مالًدا ماا هللا 

، اوإرا تاه المتعلداة بلفعاال العباا  أ بتاوا حديداة أ  ماا هللا مالًدا -جا   وعاال–شايئة هللا العبد، ونفي م
َلَدك ــْم َوَمــا َتْعَمل ــوَن فااي صااربا كتابااه يدااول:  -جاا   وعااال–وأ  العبااد يخلااف فعلااه،  هللا  َِ ُه    }َو

 فاهلل مالفن للعبد، ومالفن لفعله. [96]ال افات:
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 ا ال ااالم علااى الاايوت المعتزلااة مخاا : الزمخشاارال،  اا  نجااد فااي تفساايره يعنااي إخا أر نااا أ  ُنطبااف  اا
ُيدااال: إنااه قيااف فااي عبارتااه وفااي مغاابااها ولاا ا مخاا   اا ا ال ااالما نجااد ل اان بلسااالي  ملتوبااةا رنااه  

ان ة فاي  ا ا  ،استخرج اعتزاليات الزمخشرال بالمناقيش وبعض أرائه مشا  علاى مان ثنتسا  إلاى السُّ
 الباب كبعض ارالعربة.

لمدابااا  لهاااريء الجبرباااة: الااا ثن ثااارو  أ  العباااد ي مشااايئة لاااه، وي قااادرو، وأ  حركتاااه كحركاااة ورق ا
 الشجر في مه  الربا.

 اريء الجبرباة الاا ثن يدولاو : إ  العباد مجبااور علاى مااا يفعا   او ماان بااب الغلاو فااي إ باات الداادر 
 الًما لمن  -ج   وعال–و  هللا و م بسلبهم قدرو العبد، ومشيئة العبد يجعل -ج   وعال–بالنسبة هلل 

 ُيع به و و مجبورن على فعله.
 اا ا العبااد الاا ال فعاا   اا ه المعيااية مجبااور عليهااا عنااد م، وحينئااٍ  إخا فعلهااا و ااو مجبااورن عليهااا، 

رَِه الُم ره له حكما  ُْ  ما ُيع  ب. ،الُم ره ما له حكم [106]النحء: }إلنه َمْن أ 
يدااول  ،الاارااال يداول بااالجبر فاي تفساايره ،مان ارخكياااء ،م مان النواباا الاا ثن قاالوا  اا ا ال ااال وتجاد أ 

ماا يحتااج إلاى أ   ،بالجبر، و و يحاس مان نفساه، وبجاد أ  ايمتياار موجاو  فاي البشار مان نفساه
ث    رحاد، إخا أخ   المارخ   ا  يساتطيا أ  يداول: عجازت أ  أقاوم للياالوا با  يجاد مان نفساه 

 كاء صار وباًي على صاحبه.ا إخا لم ُيدارنه ل ن ال كاء ..ر.أنه ُمختا
ان ة والجماعاة، وأ  هللا  بين الغلو في نفي الددر من الددربة وبين إ باته مان الجبرباة ما    أ ا  السُّ

 ملف الخلف، وكت  المدا ثر قب  أ  يخلف الخلف بخمسين ألف سنة، فدد ر ا عليهم. -ج   وعال–
العماا ا يعنااي  اا  نعماا  لشاايٍء  رو فل اام  مااور مكتوبااة وُمدااد  استشااك  بعااض اليااحابة أنااه ما اماا  ار

ر وُمنتهٍ  ُمستدب  ما ُكت   أو نعم  من ماا الفائادو إخا  ،ا  و ُمداد ر ومكتاوبأج  اليٍء مكتوب وُمدد 
رً  ِل َ »العم ا قال:  فل م   ،، والنتيجة معروفة سابًدااومكتوبً  اكا  ُمدد   ِ ٌر ِلَما   .«َله   اْعَمل وا َفك ءٌّ م َيسه

  فيه مزلة قدم، و و سر هللا في ملده، فطال  العلم يفهم ماا وباب الددر من أعدد اربواب، والتوهُّ 
اا فياه قواعاد لها ا البااب، وفياه  ،جاء فاي النياو  ل موس  وي يساتغرق وبتوها ،  نااك كتااب ُمطاو 

ن ة والددربة يبن الديم اسمه لالفاء العلي غ كتاب ُمف يد، ل ان ايكتفااء بماا ور  فاي منا رات بين السُّ
النيااو  مااا املنينااة الدلاا  لمااا جاااء فااي  اا ا الباااب علااى مااا ساايلتي أ  الماارء ي ثاا وق اعاام 

 اإليما  حتى ثرمن بالددر.
  ال :........

 ي، في اليفات.
  ال :........

ت، حااد، ل اان كاال  الموضااور الاا ال جاارف فيااه ال ااالم فااي موضااور الياافا هللا رحمااة هللا واسااعة ي تُ 
 نسلل هللا الخبات. ،ل ن ما خلإل رحمة هللا واسعة، وي ُثدرف تفيياًل ما ال ال حي ، ارمر مطير
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لماا جااء أباو العاالء الهما اني، فداال لاه  ، ريء الدوم أبو المعاالي الجاوبني إماام مان أئماة الشاافعية
قلوبنا حينماا نادعو  و و ُثنا ره في إ بات صفة العلو قال له: ماخا نفع  في الفطرو التي نجد ا في

واربيار أيًضا، و  ا موجو  حتاى فاي البهاائما صارت أباو  ،وأ  الدلوب تنظر إلى جهة العلو ،هللا
 رني الهم اني.رني الهم اني، حي  المعالي وضرب رأسه بيديه وقال: حي  

ا، فاإلنسا  ال ال  داه هللا إلى اليارا  المساتديم والطرباف الوسا في نظائر ل لإل كخيرو َّ، ارباف جدًّ
ن ة يحمد هللا على خلإل.    ه ارمة، وسبي  أئمتها وأ   السُّ

بشاابهٍة  ىقااد ثبتلاا اوالنياايحة أي ُيغاارق االاا  العلاام فااي النظاار فااي ُكتاا  المخااالفينا ر  فيهااا اُلاابهً 
 منها تدو ه إلى الضالل.
 اال  العلم. وما ُيعين على فهمهما ما يكفي -عليه اليالو والسالم–وفي كتاب هللا وُسن ة نبيه 

 الددر له أربا مرات : 
 العلم، وال تابة، والمشيئة، والخلف والتددثر.

ل جاء به مختيًرا في ال تاب.  في حدث  ابن عمر في صحيا مسلم و و مطو 
فيه إ بات  -ج   وعال-و و هللا" : والذ  نفس ابن عمر بيده-رضي هللا عنهما– وقال ابن عمر"

 ماان الشااراذ الاا ثن يفاارو  ماان إ بااات صاافة اليااد، يدولااو :  روحااي فااي كخياارن  -جاا   وعااال–اليااد هلل 
 تيرفه  و  ا باا .  

" حتـى قـ من بالدـدر ؛ا، ثـم أنفدـه فـي سـبيء هللا مـا قبلـه هللا منـهذهب ـ حـدٍ أ   مثـءلو كان ححدهم "
وا  ـْم َكَفــر  ْم إلنه َأنهه  ْم َنَفَدــات ه  ْم َأْن ت ْدَبــَء ِمـْنه  فالاا ال ي ثارمن بالدادر كااافرا  [54بـ :]التو  }َوَمـا َمـَنَعه 

 رنه ما آمن بركن من أركا  اإليما .
 اا ا ال ااالم يباان عماار ُمختياار، وتمامااه فااي لصااحيا مساالمغ فااي قيااة فااي كتاااب اإليمااا  ماان 

 لصحيا مسلمغ في أوله.
ااد   نقاال:   ااَرٍب،  اح  ااة  ُا  َيااُر َبااُن ح  َيخ م  ااقااال: أ ُبااو م  َهم  ااَن ك  ك يااان، ع  ااد   ن ا و  و ، ح  َبااد  َبااد  هللا  َباان  ُبر  ااَن ع  ٍس، ع 

َنب ار الُّ  ااٍخ اَلع  د   ن ا ُعب َياُد هللا  َباُن ُمع  ، ذ وح  ثخُاهُ -ع َن ي َحي ى َبن  ي َعم ر  د  اد   ن ا أ ب اي، قاال:  -و   ا  ا ح  قاال: ح 
ااا    : ك  ، ق ااال  اار  ااَن ي َحي ااى َباان  ي َعم  و ، ع  َبااد  اان  اَباان  ُبر  ، ع  ااسن َهم  ااد   ن ا ك  ر  ب اَلب َياار و  ح  ااد  ااَن ق ااال  ف ااي اَلد  ل  م   أ و 

ن يُّ  َعب دن اَلُجه    .م 
ل    َعب ااادن وبكاااو  اسااامها   اُمدااادمً  ا  صاااارت مبااارً أ و  رً م  ، وإ  جعلااا  ارول  اااو المبتااادأ امرفوًعااا ا  مااارم 

 وارمير  و الخبر ي بلس.
َعب دن   ر  ب اَلب َير و  م  ل  م َن ق ال  ف ي اَلد د  ن يُّ  ك ا   أ و  َمي ار الُّ  ،اَلُجه  َباد  الار َحم ن  اَلح  َياُد َباُن ع  ُحم  ف اَنط ل َداُ  أ ن اا و 

َين   ااااج  َبن  -ح  ااار  ُساااول  هللا   -أ َو ُمَعت م  اب  ر  اااَن أ َصاااح  اااًدا م  ااال م  -ف ُدَلن اااا: ل اااَو ل د ين اااا أ ح  س  ل َياااه  و  ااال ى هللُا ع   -ص 
ء  ف اااي اااا ي ُداااوُل   ااارُي  ااال َلن اُه ع م  ،  ف س  د  َساااج  ااااًل اَلم  ام  ااااب     ط  ااار  َبااان  اَلخ  َباااُد هللا  َباااُن ُعم  ، ف ُوفَ اااف  ل ن اااا ع  ر  اااد  اَلد 
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اا ااي   ُ  اَل   ب ي س  اااح  ال ه ، ف ظ ن َنااُ  أ    ص  اام  ااَن ال  ااُر ع  ين ااه ، و اَ م  ااَن ي م  ااُدن ا ع  ب ي أ ح  اااح  ص  م  ف اَكت ن َفتُااُه أ ن ااا و  ال 
، ف ُدَل ُ  َبد   :إ ل ي  َلم  أ ب ا ع  ب ت د ف ُرو   اَلع  ، و  ر  ق ب ل ن ا ن اسن ي َدر ُءو   اَلُدَرآ     .الر َحم ن  إ ن ُه ق َد   ه 

ثتدفاارو : ثتتبعااو  العلاام فااي الدرباا  والبعيااد، حتااى فااي الباارارال والدفااار  اام حربيااو  علااى العلاام 
 وبدرؤو  الدرآ .   

َم، و أ ن ُهَم ث َزُعُمو     َلن ه  َن ال  خ ك ر  م  ، و أ    اَر َمر  ُأُنفن و  ر     أ َ  ي  ق د 
 إنما يعلمه إخا وقا، نسال هللا العافية. -ج   وعال–اليء في علم هللا  هيعني مستلنف ما في

ال ي َحل اُف ب ااه     ااي، و ال ا   نَ  ااَنُهَم، و أ ن ُهاَم ُبار آُء م  ااي ب ار الءن م  : ف اث خ ا ل د ياا   ُأول ئ اإل  ف ال َمب َرُ َم أ نَ  َباُد هللا  َبااُن  ق اال  ع 
ر   ت ى ُثَرم ن  ب اَلد د  َنُه ح  د ُه م ا ق ب    هللُا م  َخ   ُأُحٍد خ   ًبا، ف ل َنف  َم م  د    اد   ن ي أ ب اي  ،ُعم ر  ل َو أ    ر  ح  : ح  ُ م  ق اال 

ط اااب   ااُر َبااُن اَلخ   عاان -عليااه اليااالو والسااالم–  إلااى آمااره فاالتى بحاادث  جبرباا  وساارال النبااي ُعم 
 وبيا  أ  اإليما  بالددر ركنن من أركانه. ،اإلسالم واإليما  واإلحسا ، ومنها ما ثتعلف باإليما 

" حتـى قـ من بالدـدر ؛ا، ثـم أنفدـه فـي سـبيء هللا مـا قبلـه هللا منـهذهب ـ حـدٍ أ   مثـءلو كان ححدهم "
همااا باا ل، مهمااا وعرفنااا  اا ا أ  المساالم ُتدباا  نفدتااه بشاارواها، والاا ال ي ُتدباا  نفدتااه  ااو ال ااافر م

 أملص وأحسن قيده و و ي ثرمن باهلل فث  نفدته مر و و.
الا ال جااء " -صلي هللا عليه وسلم -ثم استدل بدول النبي ،حتى ق من بالددر ؛ما قبله هللا منه"

 . -عليه اليالو والسالم -في حدث  أبيه في قية أسئلة جبرب  للنبي
ــم اســتدل بدــول النبــي " ــه وســلم-ث ــِه »: -صــلي هللا علي ت ِب ــِه َوك  ــاَّللهِ َوَمالِئَكِت ــْ ِمَن ِب ــاِن َأْن ت  اإِليَم

رِ  ِِ ِلِه َواْلَيْوِم اخ س  ْيـرِِه َوَرـرِ هِ  ،َور  َِ  ا ا أول حادث  فاي صاحيا مسالم " رواه مسـلم «َوت ْ ِمن  ِباْلَدَدِر 
 بعد المددمة.

لـن تجـد  عـم اإليمـان  بادة بن ال امق أنه قال نبنه: يا بنـي إلنـكوعن ع  :  -رحمه هللا– م قال 
 تعلم أنه ُمدد ر من هللا كائنن ي محالة. " حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطاك

 ".وما أِطصك لم يكن لي يبك ،أن ما أصابك لم يكن ليخطاك"
  ال :........

 اماخا
  ال :.......

، ل ان ي تساتطيا مسللة العموم السلف ممسمائة عالم من السلف قد كف روا مان يداول بخلاف الدارآ 
 أ  تدول: الزمخشرال كافر بارفرا . 

بــادة بــن ال ــامق أنــه قــال نبنــه: يــا بنــي إلنــك لــن تجــد  عــم اإليمــان حتــى تعلــم أن مــا وعــن ع   
ُعباااا و بااان الياااام  و اااو ماااربض علاااى فااارا  الماااوت، قاااال لاااه ابناااه: " أصـــابك لـــم يكـــن ليخطاـــك

ن تجــد  عــم اإليمــان حتــى تعلــم أن مــا يــا بنــي إلنــك لــ"أوصااني، قااال: أجلسااوني، فلجلسااوه، قااال: 
الادثن رأس الماال وإي فالحيااو، إخا ماا عرفا   ا ه الداعادو وابدتهاا علاى " أصابك لم يكـن ليخطاـك



 

 

 

 

 

 

7  
7 

 7 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

نفسإل الحياو مض  عنإل، الحياو ما تتل خ بها إخا كاا  كا  ماا أصاابإل، تداول: لاو أناي فعلا  كا ا، 
 لو أني سوب ، الحياو جحيم تيير ما لها اعم.  

ُه  اْلَدَلـمَ »يدول:  -صلي هللا عليه وسلم-سول هللا سمعق ر " َلـَ   َِ َل َما  ت ـْ   ،إلنه َأوه ُْ َفَدـاَل َلـه : ا
ـاَع   فَ  ـوَم السه ـءِ  َرـْيٍء َحتهـى َتد  ت ْ  َمَداِدقَر ك  ُْ َ َقاَل: ا ت    ُْ َل »ارولياة  ناا " «َداَل: َربِ  َوَماَذا َأ إلنه َأوه

ُه  اْلَدلَ  َلَ   َِ ت  ْ َما  ُْ   ي ُمديدو بارمر بال تابة أو مطلدةا  «َم، َفَداَل َله : ا
  ال :........

 اا ا احتمااال، ل اان إخا قلنااا: إنهااا مدياادو بال تابااة انتفااى اإلالااكال أول مااا ملدااه هللا قااال لااه: اكتُاا ، 
تا ولا ا بغض النظر عم ا قبله، وإخا قلنا: إنه أول ما ملف هللا في مخلوقاته الدلم ور  علياه إالاكاي

 : -رحمه هللا–يدول ابن الديم 
ـــــم الـــــذ  ـــــون فـــــي الدل ـــــا  مختلف  والن

 
ـــــــــديان  ـــــــــن ال ـــــــــه م ـــــــــ  الد ـــــــــاء ب  ُ ت

 
 هـــــء كـــــان قبـــــء العـــــر  أو هـــــو بعـــــده

 
 قــــــــونن عنــــــــد أبــــــــي العــــــــال الهمــــــــذاني 

 
 والحــــــــــ  أن العــــــــــر  قبــــــــــء حنــــــــــه

 
 قبـــــــــــــء الكتابـــــــــــــ  كـــــــــــــان ذا أركـــــــــــــان 

 
َفَ » ت ــ   ُْ راضا امتخااال ل اان يستفياا  ماااخا يكتاا ا يعنااي ماان تمااام  اا   اا ا اعتاا« َدــاَل: َربِ  َوَمــاَذا َأ

ايمتخال أ  تستفي ا ليتسنى لإل أ  تمتخ  ما ُأم رت به، لاو أ  الخًياا ُمعظًماا ربياه مطيًعاا لاه، 
ومن  يبته أنه ي يستفي ، فدال له ارب: اخ   إلى فال  وأوصاه بلالاياء ماا فهمهاا أو ماا ساما 

 اا   ،ماان الاادو تعظيمااه لوالااده، ل اان  اا  ثنفااا  اا اا مااا ثنفااااساام فااال  وراذ مااا فهاام ماااخا قياا  لااه 
يسااتطيا أ  يمتخاا  أماار والاادها مااا يسااتطيا أ  يمتخاا ا رنااه مااا ثاادرال ماااخا يدااول، وإ  كااا  الباعاا  

 على خلإل الدو الهيبة لوالده.
َوَمـــاَذا »وي ثاااتم ايمتخاااال إي باااه، ماااا  اااو بااااعتراض  ،فايستفياااال فاااي مخااا   ااا ا أمااارن ي ُباااد مناااه

 ُْ ََأ  مخ  ما أنا بدارئ، قال له: اقرأ.« ت   
}َقاَلَتـا تعاي مطاباه وُتجيباه  -ج   وعال–الدلم كما  و معلوم جما ، ل ن الجما ات إخا ماابها هللا 

علااى مااالٍي فيمااا يدولااه بعضااهم  اا   ااو بلسااا  الحااال أو بلسااا   [11]ف ــلق: َأَتْيَنــا َ ــاِئِعيَن 
فااي تفياايالت فااي كيفيااة  اا ا النطااف  اا   ااو بلسااا  المدااالا ارصاا  لسااا  المدااال،  اام ثاادملو  
 ، ك    ا ي  اعي له.والفتين وما أ رال أيشا ك    ا ما له  ارٍ 

ــاَع   » ــوَم السه ــى َتد  ــءِ  َرــْيٍء َحته ــاِدقَر ك  ــْ  َمَد ت  ُْ َ َقــاَل: ا ت ــ   ُْ  اا ه  ااي ال تابااة  «َفَدــاَل: َربِ  َوَمــاَذا َأ
ن أماه ُثرسا  إلياه الملاإل وبارمر بكتا  أرباا كماا  او العامة،  ناك كتابات ماصة، فالجنين في بط

 معلوم. 



 

 

 
 

8 

 (69شرررررررررررررررررررررررررر  كترررررررررررررررررررررررررا  التو يرررررررررررررررررررررررررد  

 

 

8 

ــاَع   » ــوَم السه ــى َتد  ــْيٍء َحته ــءِ  َر ــاِدقَر ك  ــْ  َمَد ت  ُْ ــاَل: ا بعااد قيااام الساااعة ماان ارمااور  وماااخا عمااا «َق
 هير مكتوبةاأم وار وال،     ي مكتوبة 

  ال :.......
ا»مكتوبة من ضمن   اا  وَم السه  يعني    ُكت ب  بلمٍر آمرا هللا أعلم. «َع   َقاَل: َحتهى َتد 

  ال :.......
ماااا  اااو نفاااين لل تاباااة مطلًداااا، ل ااان مااان ال تاباااة التاااي عنااادنا فاااي الحااادث  أ  لهاااا هاياااةا حتاااى تداااوم 

    الساعة.
 يدول ُعبا و." َيا ب َنيه "

  ال :.......
 اماخا

  ال :.......
 هيرهاأم الوليد  اما اسمه" َيا ب َنيه " الولد

  ال :........
ا قاال: ا، قاالوا: لمااخا ساميته مالادً اعبا و بن الوليد، واحد اسمه عبد الارحمن فجااءه ولاد سام اه مالادً 

 جاءه ولد ُيسميه الوليد ثبدى مالد بن الوليد. حتى إخا
الااهد بيعااة العدبااة ارولااى، والخانيااة،  ،ا   عناادنا ُعبااا و ارصاا ، ُعبااا و باان اليااام  أحااد النُّدباااء

  الخةا في ترجمته في لاإلصابةغ وفي لُسب  السالمغ. هما فيأم  الخة  هالخة، فيوالخ
  ال :........

 يام تراجا. ،لماخا ُث كر في ترجمتها راجا النيو 
  ال :........

 العدبة ارولى، والخانية، والخالخة.  ،ي ي
" ِ ُه وَل  ُه  عَ -َيا ب َنيه إلنِ ي َسِمْعق  َرس  َمْن َمـاَت َعَلـى َغْيـِر َهـَذا َفَلـْيَس »َيد ول :  -َلْيِه َوَسلهمَ َصلهى 

   يعني على هير اإليما  بالددر.«ِمنِ ي
َلَ  هللا  »ححمد:  وفي رواي ٍ " َِ َل َما  ـاَعِ  ثم الَدَلَم،  تعالى إلن أوه ت ـْ  َفَجـَري ِفـي ِتْلـَك السه ُْ َقاَل َله : ا

 ".«َياَم ِ ِبَما ه َو َكاِئٌن إلَلى َقْوِم الدِ 
  ال :........

 كما
  ال :........
 أكيد. ،ستة وممسين
  ال :........
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، عان أبياه، عان عباد العزباز بان أباي حااامٍ بابن في الددر   ا لمختير ُسانن أباي  او  المنا رالغ  
ـو  هـذ »قال:  -صلى َّللا  عليه وسلم-عن النبي  -رضي َّللا  عنهما-عن ابن عمر  اْلَدَدِريـ  َمج 

ــ وه م ، ِ احمه ــاَل َتْشــهد  ــاتوا َف ــود وهم، واْن َم ــاَل َتع  ــوا َف   وال ااالم فااي الحاادث  وتعليلااه كااالمن «إلْن َمِرض 
 اوب  يبن الديم وهيره.

 ااا ا  ال و  اا ا مندطاااا: أبااو حاااام سااالمة باان  ثنااار لااام يسااما ماان ابااان عماار، وقااد رُ قااال المناا رال:  
  .ثخب  عن ابن عمر ليس فيها اليءن  ن ارقٍ مالحدث  

لكـــءِ  أمـــٍ  مجـــوٌ ، »: -صااالى َّللا  علياااه وسااالم-ال: قاااال رساااول َّللا  حااادث  ح يفاااة قاااال: قااا و ناااا
وا َجَناَ َتـه ، ومـن َمـِرَض  م َفـاَل َتْشـهد  ومجو   هذه احمـِ : الـذقن يدولـون: ن َقـَدَر، َمـْن َمـاَت ِمـْنه 

ْلِحدَ  ُه أْن ق  ال، وَح ٌّ على  جه جالمنهم فال تعودوهم، وه م ِرْيع   الده  .  «هم بالده
  ماان ارنيااار مجهااول ورجاا ن  ،حااتب بحدثخااهعماار مااولى ُهَفاارو: ي يُ عاان عماار مااولى ُهفاارو، قااال:  

 فعلى ك  حال الحدث  بجميا ُارقه ضعيف.

  نا حدث  ابن عمر ال ال في لصحيا مسلمغ بطوله.

   ا سيلتي." بي بن كعٍ  عن ابن الدقلمي قال: أتيق أ  "و 

 اليام . إبرا يم، حدث  ُعبا و بن

  ال :.........

 اماخا

  ال :.........

 نا على حدثخنا الدثلمي سيلتي ا  .ي مل

  ال :.........

 ال ال تمسإل به قلم فعلي،   ا الدلم ارص  ال ال ُكت ب  به المدا ثر كلها.

و و اإلمام الجلي  عبد هللا بن و   الميارال لاه كتااب  "وفي روايٍ  نبن وه ": -رحمه هللا–قال 
 فيه مروباته ُاٍبع  قطعةن منه.

ْيـرِِه » :-صـلي هللا عليـه وسـلم-"وفي روايـٍ  نبـن وهـ  قـال رسـول هللا  َِ َفَمـْن َلـْم ق ـْ ِمْن ِباْلَدـَدِر 
ُه  ِبالنهارِ  إنماا فاي لالدادرغ جازء فاي    ب    ا الحدث  رواه ابن و   ي في موائاه«َوَررِ ِه، َأْحَرَقه  

 با و يعني من اربف من ُارق الحدث  السابف.الددر، و و من حدث  عُ 
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ُه  ِبالنهارِ » ْيرِِه َوَررِ ِه، َأْحَرَقه   َِ  ر    ا مآل من ُح  م بكفره. «َفَمْن َلْم ق ْ ِمْن ِباْلَدَدِر 
 ُسنن أبي  او  وهير ا.(" ننالس  )و" لإلمام أحمد(" المسند)وفي "
 مـن الدـدر، فحـدثني بشـيءٍ  فدلق: فـي نفسـي رـيءٌ ، بي بن كعٍ  عن ابن الدقلمي قال: أتيق أ  "

" ا مـا قبلـه هللا منـك حتـى تـ من بالدـدرذهب ـ حـدٍ لعء هللا قذهبه من قلبي، فدـال: لـو أنفدـق مثـء أ  
 يعني مخ  ما قال ابن عمر.

ق علـى غيـر هـذا وتعلم أن ما أصـابك لـم يكـن ليخطاـك، ومـا أِطـصك لـم يكـن لي ـيبك، ولـو م ـ"
، وحذيف  بن اليمان، و يد بن ثابق، فكلهم ل: فصتيق عبد هللا بن مسعودٍ لكنق من أهء النار، قا

ــي ــك عــن النب ــء ذل ــه وســلم -حــدثني بمث اباان عماار أجاااب ماان ساالله عاان خلااإل " -صــلي هللا علي
علياااه –بالحااادث  المرفاااور، وكااا  السااالف جااارت عاااا تهم إخا سااائلوا أ  ُيفتاااوا بماااا سااامعوه عااان النباااي 

 مدنا، والسائ  عليه أ  يمتخ ، يدول: سمعنا وأاعنا.وفي خلإل كفاية و  ،-اليالو والسالم
بعااض  ، ااو ارسااوو ،بمخاا  خلااإلا رنااه  ااو الداادوو –صاالى هللا عليااه وساالم–كلهاام حااد  وه عاان النبااي 

اان ة الاايء ماان النظاار والعداا ،  الناااس ي يدتنااا إي باال  ُيضاااي إلااى الاادلي  الندلااي ماان ال تاااب والسُّ
اان ة، وإنمااا يضاام إليااه أقااوال العلماااء، وبعااض العلماااء وماان ُيساالل ي يكتفااي با لاادلي  ماان ال تاااب والسُّ

وبه قال فال ، وفال ، وفال  من ارئمة، وُبضيف إلى خلإل التعليا ، فها  فاي  ا ا مان بالسا وإخا 
 الباقي ابا و.فتم  الدناعة بدال هللا وقال رسوله 

وحذيف  بن اليمـان، مسعو ،  ارول: ُأبي بن كع ، الخاني: ابن " قال: فصتيق عبد هللا بن مسعودٍ "
لة اليحابة. " و يد بن ثابق    كلهم من ج 

وفاي الحادث  ُجما  يشاهد لهاا ماا " -صـلي هللا عليـه وسـلم -فكلهم حدثني بمثء ذلـك عـن النبـي"
 تددم.
 ".صحير حدق ٌ " قال:

  ال :.........
بهة مان أصاالها، يداول: ماا الا ال ُتحسااه باه فاي نفساإل،  اام يساعى إلاالتهاا لتديارا فيااه اجتخاا  للشا

 وأ  مخ    ا ال الم ثنبغي أي ثتر   في ماارك، وي في قلبإل.
  ال :.........

 حُسن خلإل. 
ُمسااتدرك، وبحكاام عليااه بلنااه حاادث ن صااحيا اليعنااي (" صــحيحه) حــدقٌ  صــحير رواه الحــاُم فــي"

علااى الاار  الشاايخين أو علااى الاار  البخااارال أو علااى الاار  مساالم أو صااحيا فحساا  لاايس علااى 
ٍد منهما، والحدث  أيًضا صححه ابن حبا ، ل ن ُجمله مشاهو ن لهاا فيماا تدادم، ارحا ثا  الر  واح
 صحيحة.

 ".فيه مسائء:  -رحمه هللا–قال 
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 11 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

  ال :........
 على ك  حال إخا  ب  الرفا من اربٍف واحدا رنه هير مطابف من  و في التخربب  نا.

  ال :........
 اماخا

  ال :.........
فااي  وقااا :لااه  عاان اباان الاادثلمي قااال: أتياا  ُأبااي باان كعااٍ ، فدلاا  -ساالمإل هللا–او  فااي ُساانن أبااي  

ب أ  هللا عا   لو : له ، فدالعني أو من قلبينفسي اليءن من الددر، فحد ني بشيٍء لع  هللا ث  به 
ا لهاام ماان ولااو رحمهاام كاناا  رحمتااه مياارً  ،لهاام عاا بهم و ااو هياار  ااالمٍ  ،واته وأ اا  أرضااهاأ اا  ساام
وتعلام أ  ماا  ،حتى ترمن بالددر اا في سبي  هللا ما قبله هللا منإلخ بً  أنفد  مخ  أحدٍ  ولو ،أعمالهم

،   علاى هيار  ا ا لادمل  الناارولو ُما ،وأ  ما أمطلك لم يكن ليييبإل ،أصابإل لم يكن ليخطئإل
 اام  ، اام أتيا  ح يفااة بان اليمااا  فداال مخاا  خلاإل، أتيا  عبااد هللا بان مسااعو  فداال مخاا  خلاإل :قااال  ام

  يعناي التياربا بااالرفا مخا  خلاإل -صالى هللا علياه وساالم-باد بان  ابا  فحااد ني عان النباي أتيا  ا 
صـلي هللا عليـه -"فكلهم حدثني بمثء ذلك عن النبـي في رواية ابد بن  اب ، وفي ال تاب يدول: 

 فلعلها في هير رواية أبي  او . "-وسلم
  ال :........

 . ار أنه له حكم الرفهي ارنه ي ُيدال بالرأال، ل ن التيربا بالرف
  ال :.......

 يعني كيف وقا الددر عليإلا
  ال :........

نعم، ل ن المسللة إخا وقاا الدادر علياإل بغيار فعاٍ  مناإل، ومان هيار تسابٍ  مناإل ي ُباد مان اإليماا  
 بلنه لم يكن لُيخطئإل.

 ن م  المسائ .  عنا
وأنه ركنن من أركاا  اإليماا ، " لددراحولى: بيان فرض اإليمان با "فيه مسائء:: -رحمه هللا–قال 

 وب لإل جاء النص اليحيا اليربا.
أ  تعلاام أ  مااا أصااابإل لاام يكاان لُيخطئااإل، ومااا أمطاالك لاام يكاان " الثانيــ : بيــان كيفيــ  اإليمــان بــه"

 لُيييبإل. 
حتااى تاارمن  اا مااا قبلااه هللا منااإلخ ًباا حاادٍ لااو أنفداا  مخاا  أُ " الثالثــ : إلحبــاط عمــء مــن لــم قــ من بــه"

 .بالددر
اإليماا  نعام ولاه اعامن ُثدركاه مان " ا ن يجد  عم اإليمان حتى قـ من بـهالرابع . اإلِبار بصن أحد  "

ثبياا  عنااد ربااه ُيطعمااه  -عليااه اليااالو والسااالم–ُثدركااه قااد يياا  إلااى الحديدااة، كمااا كااا  النبااي 
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خلاإل، و او يياوم وبواصا  اليايام، فالرا وا أ  ُيدلادوه فاي  -عليه الياالو والساالم–وُبسديه، النبي 
 .«إلنِ ي َلْسق  َكَهيَاِتك ْم إلنِ ي َأِبيق  ي ْطِعم ني َربِ ي وَيْسِديني»قال: 

وارمور المعنوبة يجد اإلنسا  اعمهاا ر  اإلنسا  إخا وقف على مسللة وانح  عنده إالكال كاا  
 او  قد ُيغنيه عن ارك  والشرب أحياًنا، ف ياف باإليماا  الا ال اثبح  عنه من أمد يجد ل لإل اعمً 

، وبجااد لهااا لاا و، وبجااد فيهااا نشااوو، وبجااد ارأس المااال، اإلنسااا  أحياًنااا ُيياالي صااالو يجااد لهااا اعًماا
ا منهااا،  ااام فااي جساامه قاااوو بعااد ا، وأحياًناااا ُيياالي صاااالو قااد ي يستحضااار ا أو ي يستحضاار الااايئً 

 ثندص من خلإل بددره.  
كالمه أناه ثارف أ  الدلام أول    ا مييرن من الشيا أو ُيفهم من" الخامس : ذكر أول ما ِل  هللا"

رنه لو كاا  علاى الداول الخااني، لداال: خكار أول مان ملاف هللا  ؛ذكر أول ما ِل  هللا""المخلوقات 
 الدلم قال له: اكت ، كما في الحدث . 

" فــي تلــك الســاع  إللــى قيــام الســاع "  اا ا الدلاام جاارف بالمدااا ثر" السادســ : أنــه جــري بالمدــادقر"
َ َقاَل:فَ ت ْ  َفَداَل َله : اُْ » ت    ُْ ت ْ   َداَل: َربِ  َوَماَذا َأ ُْ اَع    قيامه َو َكاِئٌن إلَلى ما ا   .«السه
فلنا برئن منه و م ُبراء مني، و  ا حال المسلم في مداام الاويء " السابع : براءته ممن لم ق من به"

ُيعاا ال هللا ورساوله، براءتاه ثوالي من ثوالي هللا والرسول، وُبطياا هللا ورساوله، وُبعاا ال مان  ،والبراء
 الحدث  ارص  يبن عمر.فوإي 

  ال :........
 ك لإل. 

لماا  هارت بدعاة الدادر فاي البيارو مان " الثامن : عادة السلف في إل ال  الشـبه  بسـ ال العلمـاء"
ين أو ُمعتماربن، فسالي عباد ق ب  معبد الجهني جاء ُحميد بن عبد الرحمن ومن معاه إلاى مكاة حااج

 عمر، فلجابهم، فالسرال ر   العلم.بن هللا 
صـلي -التاسع : أن العلماء أجابوه بما قزيء الشبه ، وذلـك أنهـم نسـبوا الكـالم إللـى رسـول هللا "

في قوله وفعلاه، وماا ُثنسا  إلياه، فاي المرفاور إلياه  ،ر  الُحجة في كالمه ؛"فدط -هللا عليه وسلم
 من قوٍل أو فعٍ  أو تدربر.

  هللا أعلم.
  لي على نبينا محمد.اللهم ص


